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Már nincs visszaút
KÓRHÁZ  Megegyezés híján, az épület nem maradhat a helyén

Élőlánccal igyekeztek 
megóvni a lebontástól az 
egykori fizikoterápia épü-
letét a tapolcai kórház-
ban. Tiltakozott a Parla-
mentben Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő. 
Találkozót szervezett a 
kórház vezetésével Dobó 
Zoltán polgármester, a 
bontást mégis megkezd-
ték. A kórházi vezetés 
szerint a projekt mai fá-
zisában már nincs mód a 
tervek módosítására.

- Azt az épületet bontják, 
amelyet 2009-ben a kórhá-
zat akkor üzemeltető gazda-
sági társaság részlegesen 
felújított, akadálymentesí-
tett. A mintegy 110 millió fo-
rint értékű ingatlan kiválóan 
alkalmas lenne a város több 
pontján, széttagoltan műkö-
dő szociális alapellátási 
szolgáltatások központosítá-
sára - tájékoztatta lapunkat a 
polgármester. A kórházi ve-
zetés arra hivatkozik, hogy a 
kezdeményezés a támoga-
tási szerződés módosítását 
jelentené, ami forrásvesztés-

sel járna az 1,161 milliárdos, 
pályázattal segített kórházi 
struktúraváltás esetében. Ezt 
azonban Parapatics Tamás, 
tapolcai önkormányzati fő-
tanácsadó, egyben pályázati 
szakember azzal cáfolta, 
hogy nem jelenthet többlet-
költséget, ha egy munkafo-
lyamatot (jelen esetben az 

épület bontását) kiemelnek a 
beruházásból. Inkább a költ-
ségek csökkenésével járna 
ez az eljárás. Az épület he-
lyén egyébként zöld terület 
(parkoló, vagy park) lesz, 
azaz megmaradása esetén 
nem jelentett volna akadályt 
a kórházi nagyberuházás 
szempontjából. Lapunk 

mindkét oldal véleményét, 
állásfoglalását igyekezett 
megismerni, bár magát az 
épületet illető  tényeken ez 
már nem változtat. A bontást 
megkezdték és be is fejezik a 
pályázat ütemtervének meg-
felelően.
(Folytatás a 2. oldalon 
„Épület...” címmel)   (szj)

A nagy szüreti futás Nem tudta elnézni a koszt

Kiemelkedően jól teljesí-
tett Beke Mónika a Trap-
polók futója az elmúlt va-
sárnap, a zalamegyei Te-
kenyén immár hetedik al-
kalommal megrendezett,  
„Tőkétől a pohárig” szőlő-
hegyi terepfutó félmara-
tonon és MTB mini ma-
ratonon.

Mónika az abszolút női ka-
tegóriában 21 km-es félma-
raton távon az elsőhelyet 
szerezte meg 1:45:33 idővel.
A tapolcai futók 5 fős csa-
pata szombaton, 19-én Ba-
latonszőlősön, az  „I Love 
Balaton - Szőlős Kör” elne-
vezésű ultramaraton verse-
nyen indultak el. Mind az öt 
futó az ötven kilométeres 

ultra távon mérette meg 
magát és sikeresen teljesí-
tette is a távot. 
Kustos István 5:01:03 idővel 
az ötödik helyen végzett. 
Szabó Zoltán 5:36:01 idővel 
a kilencedik lett, Gál Zsolt 
6:05:51-es futása a tizedik 
helyre lett elég. Bárány Pé-
ter 5:21:26 idővel a harma-
dik helyet szerezte meg, 
Földesi József 4:59:31 ideje 
a verseny második helyét je-
lentette számára. - Ezzel a si-
keres szerepléssel a „Trap-
polós” ultrafutóink száma 
négy fővel gyarapodott, 
újabb négy csapattag mond-
hatja el magáról, hogy be-
lépett az Ultrafutók szűk kö-
rébe - tájékoztatta lapunkat 
Földesi József.                   (tl)

A Tapolcai Újság szep-
tember 10-ei számában, 
SZEM-PONT rovatunk-
ban írtunk a ÉFOÉSZ Ta-
nácsadó Iroda és a Cor-
den International (Ma-
gyarország) Kft. tapolcai 
laboratóriuma között ta-
lálható OTP Bankauto-
mata állapotáról. 

Nem kellett sokat várni, 
mert cikkünket követően 
nem sokkal már arról tájé-
koztattak, hogy eltűntek a 
pókhálók, tiszta lett a kép-
ernyő és a billentyűzet is. 
Örömünkbe némi üröm is 
vegyült, melynek oka: a 
bankautomata akkori állapo-
tát nem az érintett cég, il-
letve annak dolgozója szün-
tette meg. Bellér Lőrincné, a 
szerkesztőségünk fölötti la-

kások egyikében éli minden-
napjait, a lapunk által feltett 
kérdésre így válaszolt: 
- Olvastam a Tapolcai Új-
ságban megjelent írást, ezt 
követően döntöttem úgy, mi-
vel időmből egyébként kite-

lik, hogy letakarítom a bank-
automatát. Gyakran sétálta-
tom a kutyámat arra, így a 
jövőben is szívesen megte-
szem, még ha nem is az én 
kompetenciám lenne - tette 
hozzá.                                (di)

Tapolcai futók ismét a jók között

Ha eladod 
a lelked...

Ha valaki eladja a lel-
két az ördögnek egy 
átmeneti „jó” érdeké-
ben, annak azt is tud-
nia kell, hogy a szám-
la nem marad kie-
gyenlítetlen. Ugyanez 
igaz a hitelekre is. Azt 
mindig vissza kell fi-
zetni, bármi is történ-
jen. Sokan pórul jár-
tak a devizahitellel, 
azonban az az érzé-
sem, hogy nem csak 
az árfolyam okán, ha-
nem az eleve kifeszí-
tett, családi költség-
vetés összeomlása 
miatt. A nagy sokk le-
futott, és a bankok is-
mét lebegtetik a csalit 
az emberek feje fölött. 
A reklámokból csak 
úgy ömlik a sok „jó 
dolog”, bármit megve-
hetsz, minden a tiéd 
lehet, nem kell érte 
dolgozni sem. Csak 
egy kis (nagy) hitelt 
tessék felvenni ná-
lunk és eljön a Kána-
án. Persze. Átmeneti-
leg. Aztán érkezik az 
„ördög”.

          Szijártó János

A múlt héten szerdán megkezdték az épület bontását                     Fotó: Szijártó János

Íme, a megtisztított bankautomata             Fotó: Dancs I.
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INFORMÁCIÓ

VÉDELEM - A helyi vízkár 
elleni védekezés jegyében, 
illetve a lakosság önvédel-
mi, önmentő képességének 
fokozása érdekében kataszt-
rófavédelmi, polgári védel-

mi felkészítő foglalkozást 
szerveznek az érdeklődők 
számára Tapolcán a Halápi 
úti garázssor előtti homok-
depónál október 6-án ked-
den, 16.30-kor.              (szj)

Épület, város, kórház
(Folytatás az 1. oldalról) 
Lebontják a kórház terü-
letén lévő egykori fizikio-
terápia épületét. Sokakat 
foglalkoztat ma ez a kér-
dés Tapolcán.

Az intézmény főigazgatója, 
dr. Lang Zsuzsanna elmond-
ta, hogy két pályázat segítet-
te a struktúraváltást, és 
mindkettő a régi épületek le-
bontását írta elő, azért, hogy 
az elavult pavilonos rend-
szer helyett korszerű, töm-
bösített épületegyüttes fo-
gadja a betegeket. Két éve 
került állami kézbe a kórház, 
a fenntartó akkor rendezte a 
tulajdonviszonyokat. Köz-
ben a két pályázat a tervezési 
szakaszból a kivitelezési fá-
zisba lépett. Idén januárban 
írták alá a kivitelezővel a 
szerződést. Az egyik projek-
tet már átadták, és hasz-
nálják is a betegek a tüdő-
gyógyászati rehabilitációs 
osztály pályázati forrásból 
megépített, felszerelt, be-
rendezett épületét. Lénye-
ges, hogy a pályázatokhoz a 
2014-től 2020-ig tartó stra-
tégiai tervet is le kellett adni. 
A pályázatban a fizikoterá-
pia épülete helyén park, és a 
betegek számára kialakított 
parkoló szerepel, amit öt 
évig fenn kell tartani. A 
hosszabb távú tervek között, 
az említett fenntartási idő-
szak letelte után később itt, 
ezen a helyen, egy gyógy-
turisztikai központ kialakí-
tása is elképzelhető. Azt is 
hangsúlyozta a kórház igaz-
gatója, hogy a fizikoterápiás 
épület iránt semmilyen 
igény nem mutatkozott ed-
dig. Augusztus 6-án a pol-
gármester arról tájékoztatta 
a kórházat írásban hogy az 
illetékes hatóságoknál jelez-
te, szeretné a fizikoterápiás 
épületet a város számára 
hasznosítani. A kórház veze-
tését ezzel a kéréssel, elkép-
zeléssel korábban nem ke-
resték. Szeptember 4-én járt 
a helyszínen Lévai József al-
polgármester, jelezve, hogy 
az épületre szükség lenne. 
Azonban a kivitelezési sza-

A fizikoterápia épületének végnapjai      Fotó: Szijártó J.

kaszban már nincs mód a 
változtatásra, hiszen akár a 
szerződésszegés veszélye is 
fennállt volna, ha visszalép a 
kórház. Október 30-ig el kell 
készülnie a fejlesztésnek, 
sőt, december 31-ig a pénz-
ügyi elszámolást is el kell 
készíteni. Dr. Lang Zsuzsan-
na hangsúlyozta, nem lehet 
kockáztatni azt, hogy az ösz-
szességében több mint két-
milliárdos beruházás ve-
szélybe kerüljön. Az épület-
ben egyébként már nem volt 
fűtés és áram sem, a tavasz 
óta ideiglenes jelleggel ju-
tott hozzá a szolgáltatások-
hoz. Hozzátette, a polgár-
mesterrel, a várossal, a tes-
tülettel szívesen együttmű-
ködik a kórház, de tény, 
hogy az elmúlt tíz hónapban 
a polgármester a beruházás 
kapcsán az intézmény igaz-
gatójával nem tárgyalt.
Császár László a kórház 
gazdasági vezetője, önkor-
mányzati képviselő (előző 
polgármester, a helyi Fidesz 
vezetője), szerint a gyógytu-
risztikai koncepció adott, ezt 
megváltoztatni nem  célsze-
rű. Az épület sorsáról sokkal 
korábban kellett volna 
egyeztetni, nem a 2,3 milli-
árdos beruházás megvalósí-
tási fázisában. Jó lett volna 
érdemben tárgyalni a kórház 
vezetésével, és akkor nem 
alakul ki a mostani helyzet. 
A képviselő-testület nem is 
tárgyalt erről a témáról, pe-
dig tény, hogy egy ilyen jel-
legű változtatásnak nagy a 
súlya, akár a munkahelyek, a 
működés is veszélybe kerül-
het. Ezt a kockázatot nem 

vállalhatja az igazgató. 
Megemlítette, hogy a fiziko-
terápia épületére költött 36 
millió egy becsült összeg, 
mint ahogyan az épület 110 
milliós értéke is. Császár 
László sokkal inkább politi-
kai indítékot lát ebben az 
ügyben, mint gazdaságit. 
Ráadásul a szociális ellátás-
ra van a városnak érvényes, 
elfogadott koncepciója.
Dobó Zoltán kifejtette, hogy 
szó sincs politikai indíttatás-
ról, az épület megmentése és 
használatba vétele, mint öt-
let, a polgármesteri hivatal 
szakmai stábja részéről in-
dult. A polgármester ezzel 
együtt visszautasította azt az 
állítást is, hogy nem tárgyalt 
a kórházi vezetéssel. Mint 
mondta, több alkalommal is 
találkoztak, egyeztettek kór-
házi kérdésekben az elmúlt 
időszakban. Ezzel együtt to-
vábbra is sérelmezi, hogy 
azt az épületet bontják le, 
amelyet 2009-ben a kórhá-
zat akkor üzemeltető gazda-
sági társaság részlegesen 
felújított, akadálymentesí-
tett. A mintegy 110 millió fo-
rint értékű ingatlan ugyanis 
szerinte alkalmas lett volna a 
város több pontján, szétta-
goltan működő szociális 
alapellátási szolgáltatások 
(Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Védőnői 
Szolgálat, igazgatási irodák) 
központosítására. Ezt a célt 
a tapolcai képviselő-testület 
a gazdasági program elfoga-
dásával támogatta. Ennek 
következtében a bölcsődé-
ben felszabaduló helyisé-
gekben igény esetén további 

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu 

Országgyűlési képviselő

Rig Lajos

mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

csoport indítása, valamint 
foglalkoztató, tornaszobák 
kialakítása történhetett vol-
na meg. A korábban önkor-
mányzati tulajdonú, majd az 
államnak térítésmentesen át-
adott épület szociális célú 
használata érdekében két al-
kalommal fordult kérelem-
mel a polgármester a va-
gyonkezelő Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ fő-
igazgatójához és az egész-
ségügyi kormányzat képvi-
selőihez, azonban nem járt 
eredménnyel. Dobó Zoltán 
korábbi közleményében is 
hangsúlyozta, hogy Tapolca 
jelentős összeggel, mintegy 
77 millió forinttal támogatta 
a rehabilitációs kórházi fej-
lesztést, így elvárható lenne, 
hogy egy feleslegessé váló, 
de jó állapotú épület ne ke-
rüljön a bontás sorsára, ha-
nem a rászorulókat segítse.

Lévai József szerint az EFI 
iroda, vagy a védőnői szol-
gálat elhelyezésére is alkal-
mas lett volna az épület. 
Előbbi például a moziban 
bérel termet. A volt ápolási 
osztály helyére pedig egész-
ségház kialakítása van terv-
ben, azaz más célra nem 
használható. Az alpolgár-
mester szerint azonban a 
legfájóbb az, hogy a meg-
oldáskeresés nem indult el a 
felek között. - Ha leülünk, 
tárgyalunk és végül közösen 
arra jutunk, hogy nincs jobb 
megoldás, akkor is más a 
helyzet, mint így. Nem egy 
szimpla elutasítás lett volna 
a végkifejlet, hanem egy 
szakmai alapon együtt meg-
hozott döntés. A képviselő-
testület elé már azért nem 
került a téma, mert ahhoz, 
hogy tárgyaljunk erről, po-
zitív visszajelzésre lett volna 
szükség. De eddig már nem 
jutott el az ügy - tette hozzá. 
Megjegyezte, hogy szerinte 
a gyógyturisztikai központ 
2020-as kialakításának, je-
lenlegi információi alapján, 
nincs realitása.                (szj)

http://www.tapolca.hu


Az egészség védelme 
ALAPELLÁTÁS Az intézmény jó hírének megőrzése is lényeges
A Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási In-
tézet új igazgatója, Sikos 
Rita, lakossági kérésnek 
eleget téve kereste fel a 
Tapolcai Újság szerkesz-
tőségét, annak érdeké-
ben, hogy az ellátási kör-
zetben élőket teljes körű-
en tájékoztassa az igény-
be vehető szolgáltatások-
ról.

- Új feladatkör, új feladatok. 
Kérem, mutatkozzon be, vá-
zolja elképzeléseit, terveit.

- 2015. július 1-től látom el a 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátás igazgatói felada-
tait. A szociális munkát hi-
vatásomnak tekintem, és 
örömmel végzem. 16 éve 
dolgozom szociális terüle-
ten, szakvizsgázott szociális 
munkás végzettséggel ren-
delkezem. A szociális szfé-
rában eltöltött évek tapasz-
talata, az eddigi munkába 
vetett hitem miatt úgy ér-
zem, hogy felkészült és el-
kötelezett vagyok a felada-

tok ellátására. Célom egy 
olyan intézmény működte-
tése, amely sikeresen kez-
deményez, irányít, segít 
olyan együttműködéseket, 
amelyek révén az ellátott te-
rületen élők hatékony segít-
séget kapnak a kialakult 
helyzeteik kezeléséhez. Hi-
szem azt, hogy az emberi 
kapcsolatok minősége meg-
határozó tényezője a szín-
vonalas munkavégzésnek, a 
sikerekhez jó csapatmunkán 

keresztül vezet az út. Vezetői 
tevékenységem során fontos 
feladatnak tartom a szakem-
berek összefogását, az inspi-
ráló munkahelyi légkör 
megteremtését, a munkatár-
sak szakmai fejlődésének 
elősegítését, az adminisztrá-
ció pontos vezetését, koordi-
nálását, valamint a lakosság 
felé történő nagyobb nyitást.

- Mely területek tartoznak 
irányítása alá? 

- Tapolca és Raposka társu-
lás útján gondoskodik a szo-
ciális feladatok ellátásáról. 
A Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet fenn-
tartója a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézmé-
nyi Társulás. Intézményünk 
integráltan szociális, egész-
ségügyi és gyermekjóléti 
alapellátást biztosít: étkezte-
tés, házi segítségnyújtás, 
bölcsőde, idősek nappali el-
látása, hajléktalan szemé-
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Sikos Rita, az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója    Fotó: Havasi Gábor

Segítség a kisgyermekek nevelésében
- Gyermekkori álmom vált 
valóra azzal, hogy kis-
gyermekek nevelésében, 
gondozásában vehetek 
részt a bölcsődében, 
mondta munkatársunk-
nak Segesdi Anett, a Rin-
gató Bölcsőde vezetője.

- Három éves vezetői tapasz-
talattal rendelkezem, a cso-
portok mindennapi életében 
aktívan részt veszek. Célja-
im között szerepel a játék-
eszközök, szolgáltatások fo-
lyamatos bővítése. A sószo-
bán kívül szeretnék játszó-
csoportot kialakítani, szak-
értők bevonásával segítsé-
get nyújtani a szülőknek, 
gyermekeik neveléséhez. 

- Egy nagy múltú intézmény 
vezetésére kérték fel, milyen 
ma a Bölcsőde?

- A tapolcai Ringató Böl-
csőde 62 férőhellyel műkö-
dik, a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet 
önálló szakmai egysége-

ként. Elsősorban a munkát 
vállaló szülők gyermekei 
számára van ez a lehetőség, 
de igénybe veheti GYED, 
GYES mellett dolgozó és a 
tanuló szülő is a bölcsőde 
nappali ellátását. A bölcső-
dei nevelés és gondozás 20 
hetes kortól - 3 éves korig 
tart. A felvétel folyamatos, 
egész évben várjuk a jelent-
kezőket. Célunk, hogy az ide 
járó gyermekek derűs lég-
körben, szakemberek gon-
dozásában nevelkedjenek. A 
folyamatos és rugalmas na-
pirend a gyermekek igénye-
inek és szükségleteinek 
megfelelően biztosítja a ma-
gas színvonalú nevelést-
gondozást, a gyermekek ko-
rának megfelelő étkezést, al-
vást, levegőzést,  játékidőt.
 
-Hány csoporttal működik a 
„bölcsi”?

-A bölcsőde öt gyermekcso-
porttal működik. A csopor-
tokban 10-12 hasonló korú 
gyermek van együtt két kis-

gyermeknevelővel ugyan-
abban a szobában. A szobá-
kat úgy rendeztük be, hogy a 
gyerekek számára megfele-
lő teret biztosítsunk az el-
mélyült, nyugodt, fejlesztő 
játéktevékenységekhez. A 
játékeszközök kiválasztása-
kor figyelembe vesszük élet-
kori sajátosságaikat. A kis-
gyermeknevelők minden 
helyzetet kihasználnak arra, 
hogy énekeljenek, mondó-
kázzanak, meséljenek, bá-
bozzanak a gyerekeknek. A 
2011-es felújításnak, bőví-
tésnek köszönhetően sószo-
bát alakítottunk ki, amit a té-
li időszakban a gyerekek 
naponta látogathatnak. 

-Sok szülő fél a beszoktatás-
tól...

-A gyerekek a beszoktatás 
alatt a szülővel együtt ismer-
kednek meg a bölcsődei 
élettel. Felfedezik az udvar 
és a csoportszobák kínálta 
lehetőségeket, majd a neve-
lők fokozatosan veszik át a 

Segesdi Anett      Fotó: hg.

lyek átmeneti szállása, csa-
ládsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, védőnői szolgálat, 
Egészségfejlesztési Iroda.

- Miben látja a fejlődés lehe-
tőségét, a megújulást?

- Fontosnak tartom, hogy a 
kötelezően ellátandó felada-
tok mellett biztosítsunk le-
hetőséget arra, hogy az el-
látottak igényeire építve szé-
lesíthessük a szolgáltatási 
palettát. Az EFI új helyszí-
nen, megújulva, új mozgás-
programokkal, klubokkal 
várja az érdeklődőket. Fon-
tos feladat, hogy tovább fej-
lődjön a preventív szolgál-
tatások köre. Az elérhető 
szolgáltatásokat közelebb 
tervezzük vinni az embe-
rekhez. A jövőben pályázati 
lehetőségek kihasználásával 
tervezzük továbbfejleszteni 
a lelki egészségvédelmet. 
Célom az intézmény pozitív 
arculatának megőrzése, jó 
hírnevének növelése. Törek-
szünk arra, hogy a szakmai 
egységek, színvonalas tevé-
kenységet lássanak el, a 
munkafolyamatok lehetőség 
szerint összefonódjanak, az 
információáramlás megfele-
lően működjön. Ezért hoz-
tunk létre egy weboldalt, 
ahol értesülhetnek a hírek-
ről,  információkról.       (hg)

szülőtől a gondozást. A be-
szoktatás fokozatosan törté-
nik, és mintegy tíz napot 
vesz igénybe. A nevelők és a 
szülők között az együttmű-
ködés érdekében fontos a 
kölcsönös bizalom kialakí-
tása. Ennek érdekében kö-
zös programokat szerve-
zünk, ahol lehetőség nyílik a 
beszélgetésre ismerkedésre. 
Minden évben kétszer kerül 
megrendezésre a családi 
nap, ahol a szülők, nagyszü-
lők, testvérek együtt tölt-
hetnek el a gyerekek egy 
kellemes délutánt. Rende-
zünk farsangi bált, készü-

lünk a húsvéti, karácsonyi 
ünnepekre, és ajándékkal le-
pi meg a gyerekeket a Mi-
kulás. 

- Sok szó esik a gyermekek 
megfelelő étkeztetéséről.

-A bölcsőde konyháját, a 
Diák- és Közétkeztető Szol-
gáltató Kft. működteti. Élet-
kornak megfelelő minőségű 
és mennyiségű korszerű táp-
lálkozást biztosítunk.

- Hogyan ismerkedhetnek 
meg közelebbről az érdeklő-
dők a bölcsődével?

- Október 7-én, szerdán 9-
11-ig „Kukucskáló” címmel 
szeretettel várjuk a kisma-
mákat és a kisgyermekes 
szülőket gyermekeikkel egy 
játékos délelőttre a bölcső-
débe. A program keretében 
lehetőség nyílik az épület 
megtekintésére, tájékozta-
tást kapnak a felvétel rend-
jéről a beiratkozásról, a ne-
velőmunkáról.                 (hg)
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Karbantartás nélkül
GOND Rossz állapotú, rothadó fenyőépítmények a patak felett
Mindig öröm amikor meg-
épül valami, ami jobbá, 
szebbé teszi környeze-
tünket.

Viszont szomorú, ha ugyan-
ezek, a sokszor milliókba 
kerülő értékek néhány évvel 
később már ebek harmin-
cadjára jutnak. Ilyen értékek 
sok esetben a hajdan nagy 
csinnadrattával átadott ke-
rékpárutak, fenyőből készült 
épületek, hidak, játszóterek, 
megállók, pihenők. Megépí-
tésükhöz a forrás zömében 
EU-s, vagy egyéb állami-, 
norvég alapos-, vagy más tá-
mogatás volt, több esetben 
valódi lakossági igények, el-
várások nem kötődtek meg-
építésükhöz. Nem túl régen 
a Tapolca patak mellé (rész-
ben fölé) két fenyőfából ké-
szült „színpad”  került. Nyil-
ván volt indok, hogy miért, 
én valahogy azóta sem ér-
tem, hogy mire valók igazá-
ból ezek az építmények. De 
akármire is, gyakorlatilag 
nincs használva különös-
képpen semmire, kihasz-

náltsága minimális. Viszont 
rothad, mert a fenyőből ké-
szült dolgok párás, vizes 
környezetben, egy idő után 
bizony rothadni szoktak. Je-
lenleg ott tart a folyamat, 
hogy a két színpadszerű 
építmény, különösen az el-
kerülő út felőli hátsó, patak 

feletti része, korlátja  már 
csak arra vár, hogy valaki 
nekitámaszkodjon és a sze-
rencsétlen az egész korlát-
rendszerrel együtt a vízbe 
essen.  A színpadok mesziről 
egyébként egész jó állapotú-
nak tűnnek, bizonyára ezért 
kerülte el az illetékesek fi-

gyelmét a valójában siral-
mas állapot. Ma még talán 
viszonylag kevesenbb pénz-
ből javíthatók, felújíthatók 
ezek az építmények, hol-
napra könnyen lehet, hogy 
már csak az elbontás jöhet 
szóba, mint legolcsóbb meg-
oldás.                               (tl)

Megsüllyedt építmények a patakon. Rothadnak, szétesnek, lassan teljességgel 
használhatatlanná válnak                                                                        Fotó: Töreky László

n LABDARÚGÁS -
Megszerezte első, 
idénybeli győzelmét a 
TIAC megyei I. osz-
tályban szereplő labda-
rúgó csapata. Hazai 
mérkőzésen a Péti MTE 
gárdáját fogadta a ta-
polcai együttes. Remek 
kezdést követően a 
tizenharmadik percben 
Horváth Ádám, a tizen-
hetedikben Szabó Bá-
lint volt eredményes. 
Ám az ellenfél kiegyen-
lített. A szünet után is-
mét magára talált a ha-
zai csapat, helyzetek so-
kaságát dolgozta ki, 
melyből egy góllal fe-
jeződött be Tüske Mar-
cell révén a hatvanket-
tedik percben. Ezzel a 
fontos találattal nyert 
3:2 arányban a házi-
gazda TIAC.            (ae)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE természetjáró 
szakosztály szombati 
(október 03.) túrája: 
Somlóvásárhely-Som-
ló-Somlóvásárhely. Ta-
lálkozó a tapolcai autó-
busz -pá lyaudvaron 
szombaton reggel 7.30-
kor.                           (szj)

Rövid hírek

Egy kukába 
hajította be 
a táskát

Sajnos manapság sem ve-
szített aktualitásából a fej-
tetvesség, ami visszatérő 
jelenség a gyermekközös-
ségekben.
A fejtetű közvetlen érint-
kezés útján terjed, leg-
gyakrabban úgy, hogy a 
gyermekek feje játék köz-
ben egymáshoz ér. Közös 
használati tárgyakkal átvi-
hető egyik személyről a 
másikra. A fejtetű 3-4 mm 
nagyságú rovar, amely 
színét a haj színének meg-
felelően változtatja. Ová-
lis alakú petéit /serke/ szo-
rosan a hajszálak tövéhez 
ragasztja. Legtöbb serke a 
halánték és tarkó táján ta-
lálható. A serkéből 7-8 nap 
alatt kelnek ki a tetvek. 
Viszketés, vakarózás hív-
hatja fel a figyelmet a fer-
tőzöttségre. Irtásuk arány-
lag egyszerű. Sokféle 
megelőző illetve irtószer 
kapható a patikákban.  

Fontos azonban, hogy a 
kezelés után, a serkéket a 
gyermek hajáról távolít-
suk el! Ehhez használha-
tunk sűrűfésűt vagy a kör-
münket. Lényeges még a 
hajjal érintkező tárgyak: 
fésű, ágynemű, törölköző, 
sapka, kedvencek fertőt-
lenítése! Ne feledkezzünk 
meg a családtagok vizs-
gálatáról, kezeléséről 
sem! Legfontosabb azon-
ban a megelőzés! Hiede-
lem, hogy a tetvesség csak 
az elhanyagolt családban 
fordul elő! A tetűt „de-
mokrata” jelzővel szokták 
jellemezni, ugyanis nem 
válogat, csak a táplálékát 
keresi. Megkapni tehát 
nem szégyen, de eltitkol-
ni, a kezelést elmulasztani 
és másokat veszélyeztetni 
felelőtlenség! Gyermek-
közösségekben a védőnők 
rendszeresen ellenőrzik a 
fejtetvességet!

Heti Ötlet
egészség 
környezet 

közlekedés
informatikaLenner Lászlóné

védőnő

Sajcz Gábor

Egészen fiatalon, hét éves 
korában találkozott először a 
harmonikával, ami akkor 
azonban nem fogta meg 
igazán, hiszen ő gitárra vá-
gyott. Középiskolás volt, 
mikor félretette az aerofon 
hangszert és kezébe vette el-
ső basszusgitárját. Képezte 
magát, az Országos Szóra-
koztató Zenei Központ „Stú-
dió” képzésére járt Zalae-
gerszegre, majd Vasvári 
Pálhoz Budapestre. A rutint, 
a közönséggel való bánás-
módot zalai báli zenekarok-
ban, lagzis bandákban sze-
rezte meg. Mélyebben meg-
ismerte a különböző zenei 
stílusokat, sokszor még a 
zongora mögé is beült. Húsz 
évvel ezelőtt, mikor Tapol-
cára került, hangszerboltot 
nyitott, ahol a sors ismét 
összehozta egy gyönyörű 
olasz harmonikával, mely-
nek már nem tudott nemet 
mondani. Autodidakta mó-
don, az internet segítségével 
próbálgatta, csiszolgatta 
hangszeres tudását, majd 

olyan szintre fejlődött, hogy 
szakvizsgát tett mindhárom 
hangszerből és az I. Orszá-
gos Harmonika Gálán  dön-
tőbe jutott. Meghatározó él-
mény és megtiszteltetés volt 
számára, hogy a színpadon 
fogadhatta Tabányi Mihály 
gratulációját. Azóta is járja a 
környező szállodákat, étter-
meket, harmonikás pódium-
műsorával a fesztiválokat, 
falunapokat. Ezek mellett, 
oszlopos tagja a Zajongó 
zenekarnak, ahol basszusjá-
tékával járul hozzá a gye-
rekek jókedvéhez. A  három 
zenei tevékenység meg-
nyugvást, harmóniát hoz 
életébe.                             (hg)

Sajcz Gábor    Fotó: Havasi

Tapolcai zenészek

Egy 66 éves tapolcai férfi 
tett feljelentést a közel-
múltban ismeretlen tettes 
ellen, aki az egyik helyi 
lottózóban magával vitte 
a válltáskáját. Benne vol-
tak a személyi okmányai, 
a pénze és önvédelmi 
gázriasztó pisztolya.

Nagy Judit megelőzési fő-
előadó elmondta továbbá, 
hogy a rendőrség látókörébe 
egy 65 éves tapolcai férfi ke-
rült, aki a bűncselekmény el-
követése idején a lottózóban 
tartózkodott. Sz. Gyula laká-
sán házkutatást tartottak a 
rend őrei, majd kihallgatták 
a gyanúsítottat. Elismerte 
tettét és elmondta, amint 
meglátta a táska alján a gáz-
riasztó fegyvert, ijedtében az 
egész táskát a kukába dobta.
A 65 éves Sz. Gyula tapolcai 
lakos ellen lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás indult.       (di)
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Hirdetés

Együtt voltak a tapolcai és a marcelházi diákok

barlang Látogató Központ-
ba invitálta az érkezőket. A 
Bárdos iskolában elfogyasz-
tott ebéd után és egy kis pi-
henő után a Batsányi Tagin-
tézmény melletti füves pá-
lyán háromcsapatos métajá-
tékban és labdarúgásban 
mérték össze tudásukat a 
vendégek és a vendéglátók. 
Innen Mindszentkállára, az 

erdei iskolába vették az 
irányt, ahol Istvándi Lajos 
látta vendégül a csoportot, 
majd kezdetét vette a vidám 
hangulatú pizza, langalló és 
kürtőskalács-sütés, s az el-
maradhatatlan játék.
A felvidéki gyerekek a ki-
rándulásuk második napjá-
nak délelőttjét a Városi Mú-
zeumban töltötték. Beülhet-

Az elmúlt héten két napra 
a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola vendég-
szeretetét élvezhették a 
marcelházi gyerekek és 
kísérőik.

A tavalyi tanévben a tapolcai 
iskolások felejthetetlen na-
pokat töltöttek a Felvidéken 
a Határtalanul program ke-
retében, most pedig a Mar-
celházáról érkezett húsz fős 
delegációt fogadták. Olyan 
eseményeket kínáltak a ven-
dégeknek, hogy számukra is 
maradandó legyen az itt 
töltött két nap.
Bajner Imre, a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános igazga-
tója, a vendéglátó fogadta a 
küldöttséget, s a köszönté-
sek után a Tapolcai- tavas-

Felvidéki gyerekeket láttak vendégül

06/87/412-289

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

HIRDESSEN NÁLUNK!
OKTÓBERI AKCIÓ:
2-őt fizet, 3-at kap!

Az akció egész hónapban érvényes: a Tapolcai Újságban feladott minden keretes- és apró-
hirdetésre. Továbbá a Városi TV képújságában megjelentetett hirdetésekre, valamint a 
hétfő esti élő TV-adás alatt futó reklámcsík esetében. Érdeklődjön, hívjon minket!

Hirdetés

tek a több száz éves iskola-
padokba, és élvezhették Né-
meth István Péter gyermek-
centrikus tárlatvezetését, s 
jutott idő egy kis vásárlásra 
is. Az ebédet követően kö-
zös csapatokat alkotva nya-
kukba vették a várost, beba-
rangolták Tapolca nevezetes 
helyeit. A megszerzett isme-
retek nem vesztek kárba, hi-
szen a délutáni foglalkozá-
son számot adhattak egy 
kvízjáték keretében arról, 
hogy mennyire figyeltek a 
sétájuk során. Az eredmény-
hirdetésen jutalomban ré-
szesültek a legügyesebbek, 
majd következett a ferge-
teges diszkóparti. Ezzel zá-
rult a marcelháziak  látoga-
tása, akik a viszontlátás re-
ményében búcsúztak.     (ae)
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Hirdetés

Elismerték az iskolát
A hirdetések tartalmáért

a kiadó nem
vállal felelősséget!

A tűzoltók egy családot alkotnak
„Tűzoltó leszel s katona!”- 
így szól József Attila: Altató 
című művének egyik sora. 
Gyerekkorunkban talán meg 
is fogalmazódott bennünk, 
azonban van, akinél a vers-
ből valóság lett. Sárközi Ro-
landdal, a helyi önkormány-
zati tűzoltóság parancsnoka 
példa erre.

Nem véletlenül lett tűzoltó, 
édesapja is az, immár negyven-
öt éve. Kellő inspirációt kapott. 
Már ifjúsági versenyeken is sok 
esetben végeztek az élen, ami 
szintén motiváló tényező volt 
számára. Mosolyogva közli, 
hogy az idézett verssorból a ka-
tona is majdnem igaz lett rá, 
mert arra a pályára is készült.

- Hogyan lesz valaki tűzoltó?

- Önkéntesként kell megtenni 
az első lépéseket, természete-
sen szükséges a megfelelő 
szakmai képzettség. 18. életév 
után már akár vonulós tűzoltó is 
lehet az illető. Utána pedig lép-
kedni kell fölfelé a ranglétrán.

- Hányféle tűzoltó létezik?

- A honi katasztrófavédelmi 
rendszerben a tűzvédelmet hi-
vatásos, önkormányzati egysé-

gek és önkéntes egyesületek 
látják el. Az utóbbinál vannak 
beavatkozó és hagyományőrző 
szegmensek. Nálunk hivatáso-
sak és önkéntesek látják el a fe-
ladatkört. Mindhárom esetben 
a már említett végzettség szük-
séges. Kilencen főállásban 
vagyunk, heten önkéntesként 
látnak el szolgálatot, közülük 
általában hárman állandóan a 
laktanyában tartózkodnak, a 
többiek riasztás esetén érkez-
nek be.

- Sokan a hívószámokat sem 
tudják. Mi a teendő tűz esetén?

- Amennyiben lehetőség van rá, 
azonnal hívni kell a 105-ös, 
vagy a 112- es számot, majd kö-
zölni, hol és mi ég, van-e élet-
veszély, mit veszélyeztet, hasz-
nos háttérinformációt, végül a 
hívó fél elérhetőségét.

- Mi a feladata a tűzoltók pa-
rancsnokának?

- Elsősorban a mentés, ahol 
nincsenek rangok. Összefogni 
a csapatot, a gépjárművezetőt, a 
szerparancsnokot, és a beosz-
tott tűzoltókat. Ahogy mi fo-
galmazunk: együtt megyünk, 
együtt jövünk! Emellett a szol-
gálatot vezénylem, az egység 
munkáját irányítom, vannak 
szakmai megbeszélések és be-
számolók is, hogy csak néhá-
nyat említsek. 

- Milyen feladatokra vethető 
még be a tűzoltó?

- Megszaporodtak a műszaki 
mentések, vagyis a természeti 
katasztrófákhoz, közlekedési 
balesetekhez is vonulunk, ahol 
sérülteket, olykor elhunyt sze-
mélyeket kell kiemelni. A tűz 
egyszerre barát és ellenség is, 
eszerint bánjunk vele. Mint 
tudjuk, a tűzoltók élete is ál-
landó veszélyben van. Másfél 

évtizede egy monostorapáti 
asztalosüzemben volt tűz, ahol 
a gázpalackot szerettük volna 
elzárni, de már nem értünk oda 
időben, és felrobbant, aminek 
következményeként Kekk 
Sándor kollégámmal együtt 
átszakítottuk a pozdorjafalat, 
oxigénpalackkal a hátukon.
A veszély ellenére is megfe-
lelőnek értékelte a parancsnok 
az utánpótlás- nevelést.  Be-
szélgetésünk végén az ars poé-
tikájára voltam kíváncsi, 
amelyre kicsit elérzékenyülve 
válaszolt: 
- Életünk harmadát itt éljük, ez 
egy összehangolt csapatmun-
ka, ahol élesben megy minden. 
Nekem ez a második családom. 
Aktív tagok: Starcsevics Ká-
roly, Starcsevics Lajos, Szabó 
Péter, Pfluger Attila, Kekk Sán-
dor, Korándi József, Buti Ger-
gő, Fórika László és jómagam 
vagyunk főállásban. Önkénte-
sek: Kubik László, Kiss Bence, 
Kühár István, Kóczián Tamás, 
Süketes János, Beke Péter  és 
Illés Gábor.                      (di)

Sárközi Roland a tapolcai 
önkormányzati tűzoltóság 
parancsnoka 
                 Fotó: Dancs István

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
október 1 - 7. 

csütörtök – szerda
   

1 - 2.  csütörtök - péntek 
14:00 1000,-Ft  

5  – 7. hétfő - szerda                                                                                       
Víkend  

Színes, magyar film
Hossz: 100 perc 

Rendező: Mátyássy Áron

1 -7.  csütörtök – szerda 
15:45   1000,-Ft

Az útvesztő: Tűzpróba 2D  
Színes, szinkronizált 

amerikai sci-fi/thriller
Hossz: 133 perc

Rendező: Wess Ball 

1 - 7. csütörtök  – szerda 
18:00 1000,-Ft

A kezdő  
Színes, szinkronizált 
amerikai filmvígjáték

Hossz: 121 perc 
Rendező: Nancy Meyers

1 – 7. csütörtök – szerda  
20:15  1200,-Ft

Mentőexpedíció 3D  
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kalandfilm 
Hossz: 136 perc 

Rendező: Ridley Scott  

06/20/358-3295

Lapterjesztés

Lapunk terjesztésével kap-
csolatos észrevételeit a lenti 
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

Lapterjesztés

AKARSZ FOCIZNI?
1999 és 2003 között született gyere-
keket keres utánpótlás csapataiba

 a TIAC! Érdeklődni, jelentkezni 
Frang László elnöknél 

(06/30/947-2636), vagy 
Blaskovics Gábor edzőnél 

(06/70/371-7954) lehet.
 

Szeptember 24-én, Szent Gel-
lért püspök, a katolikus nevelés 
védőszentjének napján került 
sor Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia alapított díjak 
átadására, mellyel a katolikus 
köznevelésben dolgozók kie-
melkedő, kimagaslóan önzet-
len munkájának elismerésére 
nyílik lehetőség. 
Erről Rohály János, a tapolcai 
katolikus iskola igazgatója tá-
jékoztatta lapunkat. Mint meg-
tudtuk, dolgozóik közül idén 
hárman is részesültek ebben a 
rangos elismerésben. Bányai 
Barbara tanárnő, a 2011-ben 
kapott ezüst fokozat mellé idén 
az arany fokozatot vehette át, 
többek között fáradhatatlan és 
kreatív szervezőmunkája elis-

meréseként. A díj ezüst fokoza-
tában részesült Gyönge Jenőné, 
Hilda, technikai dolgozó, a diá-
kok és pedagógusok irányában 
megmutatkozó türelmes, gon-
doskodó szeretete és segítő-
készsége miatt. A Szent Gel-
lért-díj ezüst fokozatában ré-
szesült Rohály János, igazgató, 
aki az intézmény alapvető áta-
lakításának munkáját végezte 
el az elmúlt években, megújítva 
a tapolcai katolikus iskolát 
minden téren.
A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia által alapított dí-
jak átadására Veszprémben ke-
rült sor, az elismerést az iskola 
fenntartója, a Veszprémi Fő-
egyházmegye nevében dr. Már-
fi Gyula érsek, adta át. 

Rangos elismerést  kapott a katolikus iskola Márfi 
Gyula érsektől (jobb oldalon ül) a közelmúltban



Kerékpárral, gyalogosan 
KÖRNYEZET  Autók nélküli belváros az Európai Mobilitási Héten

Az Európai  Mobilitás Hét 
vezető eseménye Tapol-
cán az Európai Autó-
mentes nap volt 22-én, 
amely egy rövid időre 
ugyan, de sétálóutcává 
változatta a város fő ut-
cáját.

A sétálóutca természetesen 
csak képletesen értendő, hi-
szen ez esetben egy hosszú 
évek óta rendszeresen meg-
tartott rendezvényről van 
szó, amelynek célja, hogy 
felhívják a város lakóinak fi-
gyelmét, hogy gyalogosan, 
kerékpárral, tömegközleke-
dési eszközzel közlekedni 
helyben egészségesebb és 
környezetkímélőbb válasz-
tás, mint személyautóval. Az 
esemény hagyományosan az 
ifjú korosztályt próbálja egy 
új, környezettudatosabb élet 
felé terelni, éppen ezért a vá-
ros óvodái, és általános is-
kolái szinte kivétel nélkül 
részt vettek rajta. Ami a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnok szervező mun-

katársainak köszönhetően 
várta őket: érdekes és tanul-
ságos ÖKO játékok, kerék-
páros-rolleres ügyességi 
versenyek a rendőrség irá-
nyításával, ugrálóvár a leg-
kisebbeknek, extrém hinta a 
nagyobbaknak, interaktív 
környzetbarát játékok, Spin-

ning edzési lehetőség, 
streetball bajnokság, bohó-
cműsor és ezeken kívül is 
megszámlálhatatlan játékos, 
sportos, szórakozási lehető-
ség.  Számos helyi támogató 
segítette az autómentes nap 
sikeres lebonyolítását, köz-
tük az MB Balaton Kft, aki 

ingyenesen szállította helyi-
járatain aznap a Dobó lakó-
telepről az ovisok hadát. Az 
Európai Mobilitás Hét, -
melynek záró rendezvénye 
volt az autómentes nap- 
egyébként számos remek 
programmal örvendeztette 
meg az elmúlt időszakban a 

Pazar bakancsos kirándulás
Irány az erdélyi Retyezát, 
ha edzettek vagyunk és 
nem minennapi élmény-
re, látványra vágyunk. Tú-
ratárs nélkül azonban 
csak remeték vagyunk a 
rengetegben. Kell, hogy 
az élményeket ne ma-
gunkban éljük meg. 

- A mai, rengeteg kötöttség-
gel járó világban nehéz dol-
ga van annak, aki társat ke-
resne természetjárásaihoz. 
Hol a rendelkezésre álló sza-
badidők egyeztethetők össze 
nehezen, hol a túratársak 
anyagi lehetőségei korláto-
zottak, vagy  nem egyfor-
mák, de ezeken kívül még 
számos ok játszik szerepet 

abban, hogy egy-egy érde-
kesebb, hazai-, de még in-
kább külföldi hegyitúra 
összejöjjön a bakancsos ter-
mészetjárónak. Tóth Tibor 
tapolcai olvasónk legutóbb a 
Kárpátok gerinceire vágyva 
úgy gondolta, hogy szívesen 
megmászná a Déli-Kárpátok 
egyik hegyét, a Retyezátot.  
A hegység egyébként a Kár-
pátok délkeleti vonulatának 
egyik legnépszerűbb, legin-
kább járt, 2550 méter fölé 
nyúló magashegysége, Er-
dély hegyeinek ékköve, ahol 
a kárpáti táj teljes díszlettára 
megtalálható. „Kopár, égbe 
nyúló piramisszerű csúcsai, 
pengeélű gerincei, tenger-
szemekkel díszített lekop-

Kanizsia sakksiker
Tapolcáé volt a verseny 
legeredményesebb csa-
pata Nagykanizsán a 
Batthyány Kupa Nemzet-
közi Ifjúsági Sakkverse-
nyen a napokban.

- A jó hírt Kosztolánczi Gyu-
la a tapolcai ifjúsági sakk-
csapat edzője osztotta meg 
lapunkkal. A sakkmester el-
mondta, a tapolcai Kölcsey 
nyomda csapata (Juhász Ju-
dit,  Ács Márton és  Érseki 
Tamara) saját csoportjuk 
legjobbjai lettek a zalai vá-
ros versenyén.  Bodó Bog-
lárka csoportjában ezüst ér-
met szerzett, míg Rieger 
Richárd  és  Bakos Balázs 

bronz érmekkel térhettek ha-
za.  Tóth Barnabás és  Csal-
ló Krisztián  negyedik he-
lyezést értek el, Horváth 
Barnabás és  Érseki Áron az 
ötödik lett, míg Szőke Kris-
tóf a hatodik helyen végzett.  
Végül a  csapatversenyt is a 
tapolcaial nyerték meg, a  
Csalló Krisztián,  Rieger 
Richard és Tóth Csongor 
összetételű csapattal. A má-
sodik hely szintén tapolcára 
került a  Rockwool I-es csa-
pat jóvoltából (Juhász Judit, 
Bakos Balázs, Horváth Bar-
nabás).  A Rockwool II.  (Ér-
seki Áron, Bodó Boglárka,  
Szőke Kristóf) a hatodik he-
lyet szerezte meg.             (tl)

város egészséges életmódot 
követő lakóit. A TVSE Ter-
mészetjáró szakosztálya kü-
lön túrát szervezett az alka-
lomból, nagyszabású futó-
versenyt szerveztek a város 
fiataljainak, továbbá Város-
védő Hős pontokon regiszt-
rálták a környezet- és egész-
ségkímélő módon közeleke-
dőket. Ez utóbbiak számára 
helyi üzletekben kedvezmé-
nyekre jogosító kártyát is 
ajándékoztak a szervezők. 
Volt még  rendőrségi kerék-
páros közlekedésbiztonsági 
foglalkozás az óvodások-
nak,  és  idén is ingyenesen 
kiosztott bringás reggelivel 
kezdődhetett néhány kerék-
páros munkanapja. A brin-
gás reggelihez a Pékfutár 
biztosította a péksütemé-
nyeket.                             (tl)

tatott gleccservölgyei, virá-
gokkal borított havasi lege-
lői, pazar látványt nyújta-
nak”- írják róla a természet-
járók. A Retyezát Csillagtúra   
több napos élményt, közepe-
sen erős fizikai igénybevé-
telt, testi-lelki felfrissülést 
jelentett tíz embernek, köz-
tük Tóth Tibornak is. Persze 
az sem mindegy, hogy 
mennyibe kerül mindez! 
Megtudtuk: a budapesti 
utazás, onnan a kiránduló-
busz az erdélyi célponthoz 
és vissza, a szerény  szállás, 
a szükséges étel-ital ellátás, 
a hazautazás költsége végül 
nem érte el személyenként 
az ötvenezer forintot. A je-
lenlegi romániai szállás, 
étel-ital  árak a Kárpátokban  
még kétezer méter fölött 
sem kúsznak az égig, tehát 
izgalmas és viszonyag olcsó 
lehetőséget kínálnak a ma-
gyarországi turistáknak. Jó 
felszerelés, edzettség, ter-
mészetjáró tapasztalat azon-
ban szükséges, amit rend-
szeres túrázással a Tanúhe-
gyekben is megszerezhe-
tünk.                                    (tl)
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A mobilitási héten ezúttal is sokan megmozdultak Tapolcán       Fotók: Töreky László

Két és félezer méter magasan a csúcson. Tóth Tibor 
Tapolcáról balról a második 

A csapatbajnok Kölcsey nyomda együttese



Középpontban a hal
PROGRAM    Az ötödik pisztrángfesztivált rendezik a hétvégén
Immár ötödik alkalommal 
rendezi meg Tapolcán a 
pisztráng- és borfesztivált 
a Hotel Gabriella és a 
Tóparti étterem.

Változatos programok, és 
széles    gasztronómiai kíná-
lat várja az érdeklődőket a 
hétvégén, a Malomtó part-
ján. Erről a szervezők nevé-
ben ifjú Mezőssy Zoltán tájé-
koztatta lapunkat. Megtud-
tuk, hogy ezúttal is számos 
szórakoztató program kíséri 
a péntektől vasárnap estig 
tartó eseménysorozatot. 
Pénteken a „pisztráng-szín-
padon” a Hobby zenekar 
szólal meg 16.30-kor, az ün-
nepélyes megnyitó 19.30-
kor kezdődik. Este nyolctól 
a Csopak Demizson Allstars 
Orchestra játszik. A „rom-
kert-színpadon” 13 órától a 
Babos-Piller Jazz duó szóra-
koztatja a közönséget, majd 
Sajcz Gábor harmonikás, 
illetve a Frim Fram Acoustic 
Trió lép fel. A Lazacpiszt-
ráng-színpadon 17 órakor a 
Fonográf emlékzenekar 

kezd, este a Buenaventurát 
láthatják. Szombaton és va-
sárnap természetesen foly-
tatódik a vidám boros, halas 
ünnep, a rendezvények hely-
színei a Malomtótól egészen 
a Déli városkapu parkig 
terjednek, és vasárnap estig 
folyamatosan várják az ér-

deklődőket. A finom borok 
és a halételek, azokon belül 
is a pisztrángalapúak termé-
szetesen hangsúlyozottan 
kapnak szerepet ezen a 
tapolcai hétvégén, de a kon-
certek, a gyerekprogramok 
sem hagynak kívánnivalót 
maguk után.  Szombaton 

reggel zenés ébresztőt tart a 
Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar, majd több más mel-
lett rendeznek pisztrángha-
lászást és szentelést, továb-
bá sütést Péter és Balázs 
atyákkal, illetve mindkét 
napon lesz ételkészítési be-
mutató is.                       (szj) 

SZEM - PONT
Az ember bel- és kültéri 
komfortérzete egyaránt 
fontos. Az egyik zárt közeg, 
a másik, jelen esetben a te-
lepülés, annak terei, utcái, 
mint például a Nagyköz.
Beke Erika olvasónk is en-
nek az utcának a lakója és 
a szó szoros értelmében rá-
látása van a dolgokra, pél-
dául arra a problémára, 
amiért megkereste lapun-
kat. A Nagyköz utca 22. 
számú ház mögött találha-
tó egy szelektív hulladék-
gyűjtő sziget. Hosszabb 
ideje nem tudták elszállí-
tani a benne lévő tartal-
mat, ugyanis ismeretlenek 
a szeméttárolók mellé he-
lyezték a működésképtelen 
hűtőket, használt ágybeté-
teket, műszaki cikkeket, és 
egyéb szemetet. Erikától 
azt is megtudtam, nehezíti 
a helyzetet, hogy egész 
nyáron idehordták a hul-
ladékot a  hulladéksziget-
től nem messze parkoló Ba-
laton- parti nyaralók is. 
Így aztán nem csoda, hogy 
ennek hozadékaként meg-

Sziasztok! Ezúton tájékoz-
tatok mindenkit, hogy szep-
tember 22-én megérkeztem! 
Nevem Osváth Szofi Mia, 
szüleim Osváth Balázs és 
Verebélyi Tímea. Súlyom 
3600 gramm, magasságom 
50 centiméter.

Kedves nénik és bácsik! 
Libárdi Lilla Anna vagyok 
és örömmel tudatom, hogy 
szeptember 24-én megér-
keztem. Anyukám Libárdi 
Szilvia, apukám Libárdi 
Ákos. Súlyom 3100 gramm, 
magasságom 55 centiméter. 
Anyukám és én is jól va-
gyunk.

2015.09.14. -  Horváth Gina  
és Horváth György
2015.09.19. - Bindics Zsófia 
és Nyírő Róbert

n POLGÁRŐRÖK - 
Szeptember 22- én 21:00- 
23:00 óra között, két fővel 
gyalogos szolgálatot láttak 
el a tapolcai polgárőrök. 
Úgy döntöttek, ezúttal is út-
ba ejtik a Régi temető előtti 
részt, ahol már több alka-
lommal is intézkedniük kel-
lett. Egy erősen ittas állapo-
tú férfit találtak, aki kér-
désükre válaszolva elmond-
ta, hogy gyógyszerre  fo-
gyasztott alkoholt. A polgár-
őrök mentőt hívtak, akik a 
férfit az ajkai kórházba szál-
lították.                              (di) 

n MOBILTELEFONT 
LOPOTT - Egy 54 éves ma-
gyaralmási férfi tett feljelen-
tést ismeretlen tettes ellen 
augusztus 7-én a Tapolcai 
Rendőrkapitányságon, mert  
egy szórakozóhelyen valaki 
eltulajdonította a mobiltele-
fonját. A nyomozás során 
olyan információk kerültek 
napvilágra, melyek egy 56 
éves badacsonytördemici 
férfihoz vezettek. N. Zsig-
mondot szeptember 16-án 
elfogták, majd előállították. 
A gyanúsított kihallgatása 
után beismerő vallomást 
tett, ellene lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás indul.        (di) 

jelentek az egerek, patká-
nyok, legyek és egyéb rova-
rok. A helyzet augusztus 
28-án vett fordulatot, „va-
rázsütésre” elszállították a 
konténernyi szemetet, mi-
után már hozzáférhetővé 
váltak a szelektív hulla-
déktároló edények is az 
ürítéshez.
Az itt lakók örömére akkor 
ugyan helyreállt a régi 
rend, esztétikusabb lett a 
terület, de sajnos ez az ál-
lapot csak rövid ideig tar-
tott, a hulladék, hasonlóan 
a város néhány más „kri-
tikus” pontjához,  viszony-
lag gyorsan  újraterme-
lődött.                           (di)
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A korábbi években is kedvelt programnak bizonyult a pisztrángfesztivál, várható-
an az idén is hasonlóak lesznek a népszerűségi mutatók                 Fotó: Szijártó János

Tapolca, Nagyköz utca, 
2015 nyara  Fotó: Dancs I.

Gólyahírek

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 30 - 50/db
Burgonya: 120-140 Ft/kg
Sárgarépa: 190-200 Ft/kg
V.hagyma: 170-250 Ft/kg
Póréhagyma: 150 Ft/kg
Paprika: 230-400 Ft/kg
Paradicsom:280-540 Ft/kg
Karalábé: 150 Ft/kg

Heti SÜTI

Diós-kávés piskóta vörös 
áfonya krémmel

Hozzávalók - Piskóta: 12 dkg finom-
liszt (szitálva), 8 dkg dió (darálva), 1 ek 
őrölt kávé, 12 dkg cukor, 0.5 teáskanál 
szódabikarbóna, 1 csipet só, 1 csomag 
vaníliás cukor, 4 db tojás, 3 ek napra-
forgó olaj Krém: 10 dkg vörös áfonya 
(aszalt, cukrozott), 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 csapott ek cukor (ízlés függő), 
1 tasak tejszínízű pudingpor, 0.5 dl rum 
(csak áztatáshoz), 0.5 dl víz (felfőzés-
hez), 10 dkg vaj, 2.5 dl növényi tejszín, 
3 dl tej. Díszítés: 7 dkg étcsokoládé 
(forgács-nak). 
Elkészítés - Piskóta: A lisztet, a diót, a 
kávét, a szódabikarbónát összekever-
jük egy tálban. Egy másik tálban a to-
jások fehérjét a sóval kemény habbá 
verjük. Felváltva bele dolgozzuk a cuk-
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rokat és a tojássárgákat is, majd foko-
zatosan és óvatosan az olajat is. A lisz-
tes keveréket már keverőlapáttal dol-
gozzuk hozzá. Sütőpapírral ellátott 
30×40 cm-es tepsibe öntjük a masszát, 
és 180 C fokra előmelegített sütőben 20 
perc alatt készre sütjük. / tűpróba / A 
kész tésztát teljesen hagyjuk kihűlni. 
Hűlés után eltávolítjuk a sütőpapírt, 
tálcára tesszük, és a krémet a tetejére 
kenjük. Tetejét csokoládé forgáccsal 
díszítjük.Nem árt a hűtőben tárolni a 
fogyasztásig, hogy szépen tudjuk 
szeletelni. Tetszés szerinti szeletekre 
vágva szervírozzuk.
Krém: Az áfonyát áztassuk be a rumba. 
(én előző este szoktam ) Áztatás után 
alaposan csöpögtessük le,majd a vízzel 
tegyük fel főzni...ez kb. 10 perc, majd 
hagyjuk kissé lehűlni. Ha lehűlt, egy 
botmixerrel pépesítsük. Tegyük félre.  
A pudingot a cukorral és a tejjel a szo-
kásos módon főzzük fel. Hagyjuk tel-
jesen kihűlni. Ha kihűlt, lazítsuk fel fél 
deci tejszínnel,majd dolgozzuk bele a 
vaníliás cukrot, habosítsuk bele a vajat, 
és a vörös áfonya pépet. A maradék tej-
színt verjük kemény habbá, és óvatosan 
keverjük a krémhez.
Díszítés: Nagy lukú reszelőn reszeljük 
rá a csokoládét.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-
felül sütés, tepsi mérete: 30×40 cm.
 
                   Fehér Sándorné,  Tapolca


